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06-02-  
† Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινου-

πόλεως τοῦ Μεγάλου  καὶ Ἰσαποστόλου. 
† Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης,  

 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος δ΄. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ,β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον 
 Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 

Ὡς τῶν Ἀποστόλων ὁμότροπος, 
καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλος, 
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε Φώ-
τιε, εἰρήνην τῇ Οἰκουμένῃ δωρήσα-
σθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Δόξα Πατρί... 
Ἕτερον ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος πλ.α΄.Τὸν συνάναρχον λόγον 
Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς 

γενόμενος, Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης 

θεοπαγὴς προμαχών, τῶν Πατέρων 
καλλονὴ Φώτιε μέγιστε· σὺ γὰρ 
αἱρέσεων δεινῶν, στηλιτεύεις τὴν 
ὀφρύν, Ἑώας τὸ θεῖον σέλας, τῆς 
Ἐκκλησίας λαμπρότης, ἣν διατήρει 
Πάτερ ἄσειστον. 
Καὶ νῦν...τῆς Ἑορτῆς  Ἦχος α' 
Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε 

Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ 
Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν 
σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρε-
σβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν 
ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ 
τὴν Ἀνάστασιν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

Καθίσματα 
Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν  

Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 
Ἐπέλαμψεν ἰδού, τῆς ψυχῆς μου 

τὸ ἔαρ, ἐπέφανεν ἰδού, τοῦ σοφοῦ 
Ἱεράρχου, Φωτίου τοῦ παμμάκα-
ρος, ἡ φαιδρὰ μνήμη σήμερον. 
Ὅθεν ἅπαντες, ἀνευφημήσωμεν 
τοῦτον, ὡς στηρίξαντα, τῶν Ὀρθο-
δόξων τὴν Πίστιν, δυνάμει τοῦ 
Πνεύματος. 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  
τῆς Ἑορτῆς  Ὅμοιον 

Ὁ ὢν σὺν τῷ Πατρί, ἐπὶ θρόνου 
ἁγίου, ἐλθὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ Παρ-
θένου ἐτέχθη, καὶ βρέφος ἐγένετο, 
χρόνοις ὢν ἀπερίγραπτος, ὃν 
δεξάμενος, ὁ Συμεὼν ἐν ἀγκάλαις, 
χαίρων ἔλεγε· Νῦν ἀπολύεις 
Οἰκτίρμον, εὐφράνας τὸν δοῦλόν 
σου.  

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν 
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Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. 
Θείαν ἔλλαμψιν κεκληρωμένος, 

βίον ἔνθεον ἐξησκημένος, ὁμωνύμῳ 
ἱερατείᾳ διέπρεψας. Ὑπερφυῶς 
γὰρ τρανώσας τὰ δόγματα, ὀρθο-
δοξίᾳ τὴν Πίστιν ἐστήριξας, Πάτερ 
ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... τῆς 
Ἑορτῆς   

Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα   
Ἐκ τῆς Παρθένου σε, σωματω-

θέντα Χριστέ, χαίρων ἐδέξατο, ὁ 
ἱερὸς Συμεών· Νῦν ἀπολύεις 
ἐκβοῶν, τὸν δοῦλόν σου Δέσποτα, 
Ἄννα δὲ ἡ ἄμεμπτος, ἡ Προφῆτις 
καὶ ἔνδοξος, τὴν ἀνθομολόγησιν, 
καὶ τὸν ὕμνον προσῆγέ σοι· Ἡμεῖς 
δὲ Ζωοδότα βοῶμέν σοι· Δόξα τῷ 
οὕτως εὐδοκήσαντι. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον 
Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ 
Ὁ Ἱεράρχης καὶ σεπτὸς θεηγό-

ρος, τῆς Ἐκκλησίας ὁ λαμπρὸς 
ὑποφήτης, τὰς διανοίας χάριτι ἀρ-
δεύεις πιστῶν τῶν αἱρετιζόντων 
δέ, κατακλύζεις τὰς φρένας, χάριν 
ἀναβλύζων τε τῶν θαυμάτων 
ἐκπλύνεις· παθῶν παντοίων ῥύπον 
ἀληθῶς, ὅσιε Πάτερ πανένδοξε 
Φώτιε. 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...τῆς 
Ἑορτῆς   

Ἦχος δ’ Κατεπλάγη Ἰωσὴφ 
Νηπιάζει δι' ἐμέ, ὁ παλαιὸς τῶν 

ἡμερῶν, καθαρσίων κοινωνεῖ, ὁ κα-
θαρώτατος Θεός, ἵνα τὴν σάρκα 
πιστώσῃ μου, τὴν ἐκ Παρθένου. 
Καὶ ταῦτα Συμεὼν μυσταγω-
γούμενος, ἐπέγνω τὸν αὐτόν, Θεὸν 

φανέντα σαρκί, καὶ ὡς ζωὴν 
ἠσπάζετο, καὶ χαίρων, πρεσβυ-
τικῶς ἀνεκραύγαζεν. Ἀπόλυσόν 
με, σὲ γὰρ κατεῖδον, τὴν ζωὴν τῶν 
ἁπάντων. 

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 
Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ 
με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ 
σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε 
ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον  Ἦχος δ' 
Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, 

καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύ-
νεσιν. (δίς) 

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ 
ἔθνη. 

 Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, 
καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύ-
νεσιν. 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 
Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  
(Ἰω. ι´ 1-9, 13η Νοεμβρίου) 
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Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν΄ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 
μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 
ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Ἦχος πλ. β΄ 
Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 

τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄ 
Ἐξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου, 

ὅσιε Πάτερ, καὶ γέγονας Ποιμὴν 
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τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, διδά-
σκων τὰ λογικὰ πρόβατα, πιστεύ-
ειν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον, ἐν μιᾷ 
Θεότητι. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 
Κανὼν τῆς Ἑορτῆς 

ᾠδὴ α' Ἦχος γ'  Ὁ Εἱρμὸς 
Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον 

ἥλιος, ἐπεπόλευσέ ποτε, ὡσεὶ 
τεῖχος γὰρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν 
ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι, καὶ 
θεαρέστως μέλποντι. Ἄσωμεν τῷ 
Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.  

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 
Ῥανάτωσαν ὕδωρ νεφέλαι, 

Ἥλιος ἐν νεφέλῃ γὰρ κούφῃ, ἐπο-
χούμενος ἐπέστη, ἀκηράτοις 
ὠλέναις, Χριστὸς ἐν τῷ ναῷ ὡς 
βρέφος΄ διὸ πιστοὶ βοήσωμεν. 
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ 
δεδόξασται.  

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 
Ἰσχύσατε χεῖρες Συμεών, τῷ 

γήρᾳ ἀνειμέναι, καὶ κνῆμαι πα-
ρειμέναι δὲ πρεσβύτου, εὐθυβόλως 
κινεῖσθε Χριστοῦ πρὸς ὑπαντήν. 
Χορείαν σὺν Ἀσωμάτοις στήσα-
ντες, ᾄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως 
γὰρ δεδόξασται.  

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. Θεοτοκίον 
Συνέσει ταθέντες οὐρανοὶ 

εὐφράνθητε, ἀγάλλου δὲ ἡ γῆ, 
ὑπερθέων γὰρ ἐκ κόλπων, ὁ τε-

χνίτης φοιτήσας, Χριστὸς ὑπὸ μη-
τρὸς Παρθένου, Θεῷ Πατρὶ 
προσάγεται, νήπιος ὁ πρὸ πάντων, 
ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.  

Τοῦ Ἁγίου. ᾠδὴ α’  
Ἦχος δ’ Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.    
Φωστὴρ θεαυγεύστατε, φωτὸς 

ἐπώνυμε Ἅγιε, τὸ σκότος ἀπέλα-
σον τῆς διανοίας μου, λαμπηδόσι 
με φωτὸς αὐγάσας θείου, ὅπως 
εὐφημήσω σου, τὰ κατορθώματα. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.    
Τῆς πίστεως ἔρεισμα, τῆς 

Ἐκκλησίας διδάσκαλον, καὶ 
στῦλον ἀκράδαντον, ὁμολογίας σε, 
καὶ πολύφωτον τῆς χάριτος φω-
στῆρα, καὶ στόμα πυρίπνοον, Φώ-
τιε ἔγνωμεν. 
Δόξα Πατρὶ...  
Νομίμως ἠγώνισαι, προκινδυ-

νεύων θεσπέσιε, τοῦ θείου κηρύγ-
ματος, ὡς Ἱεράρχης πιστός· καὶ 
κατέπνιξας νευραῖς τῶν σῶν δογ-
μάτων, ὡς θῆρα Νικόλαον, τὸν μα-
ταιόφρονα. 
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Μαρίαν τὴν ἄχραντον, δεῦτε 

ὑμνήσωμεν ἅπαντες, τὴν μόνην κο-
σμήσασαν τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν 
κυήσασαν Θεὸν σεσαρκωμένον, 
Παρθένον τε μείνασαν, ἀδιαλώβη-
τον. 

Κανὼν τῆς Ἑορτῆς 
ᾠδὴ γ' Ὁ Εἱρμὸς 

Τὸ στερέωμα, τῶν ἐπὶ σοὶ πε-
ποιθότων, στερέωσον Κύριε τὴν 
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Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω, τῷ τιμίῳ 
σου αἵματι.  

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 
Ὁ πρωτότοκος ἐκ Πατρὸς πρὸ 

αἰώνων, πρωτότοκος νήπιος, Κόρης 
ἀφθόρου, τῷ Ἀδὰμ χεῖρας προ-
τείνων ἐπέφανε. 

Στίχ. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι. 
Νηπιόφρονα, τὸν γεγονότα 

ἀπάτῃ, πρωτόπλαστον ἔμπαλιν 
ἐπανορθώσων, Θεὸς Λόγος, νη-
πιάσας ἐπέφανε.  

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. Θεοτοκίον 
Γῆς ἀπόγονον, παλινδρομήσα-

σαν ταύτῃ, θεότητος σύμμορφον 
φύσιν ὁ Πλάστης, ὡς ἀτρέπτως νη-
πιάσας ἀνέδειξε.  

Τοῦ Ἁγίου. ᾠδὴ γ’  
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.    
Λαλήσας εἰς ὕψος βλασφημίαν, 

τῆς Δύσεως δράκων ὁ δεινός, τοῖς 
λόγοις σου πεφίμωται, φωστὴρ θε-
οειδέστατε· διὸ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι, 
ἀξιοχρέως τιμῶμέν σε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν.    
Νεκροῦται αἱρέσεως ὁ ὄφις, τοῖς 

λόγοις σου Πάτερ τοῖς σοφοῖς, ὡς 
λίθος προσβαλλόμενος καὶ κάραν 
συντριβόμενος· διόπερ Ἐκκλησία 
τε, ἀξιοχρέως γεραίρει σε. 
Δόξα Πατρὶ...  
Γραφῶν παραστάσεσι γενναίαις, 

τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος σοφέ, 
κοινὴν εἶναι ἀπέδειξας, καὶ 

Πνεῦμα ὀνομάζεσθαι, τὴν τούτου 
δὲ ὑπόστασιν, ἐκ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορεύεσθαι. 
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον 
Ἀνάρχου Γεννήτορος ὁ Λόγος, ὁ 

πάσης ἀνώτερος ἀρχῆς, ἀρχὴν νῦν 
σωματούμενος, ἐκ σοῦ Ἁγνὴ ἐδέ-
ξατο, καὶ ὑπὸ χρόνον γέγονεν, ὁ 
χρόνων πάντων ὑπέρτερος. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

 
Κάθισμα   

Ἦχος πλ. δ΄.  Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τὸν Προφήτην Ἠλίαν ζηλοτυ-

πῶν, Ἰωάννην ὡσαύτως τὸν Βαπτι-
στήν, ἀνδρείως διήλεγξας, Βασι-
λεῖς ἀνομήσαντας, Ἱεραρχίας θρό-
νον, ἐνθέως ἐκόσμησας, καὶ διδαγ-
μάτων πλήθει, τὸν κόσμον ἐπλού-
τισας. Ὅθεν καὶ ταῖς θείαις, συγ-
γραφαῖς κεχρημένος, πιστοὺς ἐπε-
στήριξας, καὶ ἀπίστους ἐπέστρε-
ψας, Ἱεράρχα θεσπέσιε· πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 
ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτά-
ζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν... 
τῆς Ἑορτῆς 

Ἦχος πλ. δ’ Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν. 
Ἐτέχθης ἐπὶ γῆς, ὁ προάναρχος 

Λόγος, προσήχθης τῷ ναῷ, ὁ ἀκα-
τάληπτος, χαίρων δὲ ὁ πρεσβύτης, 
ἐν ταῖς ἀγκάλαις σε ὑπεδέξατο, 
κράζων· Νῦν ἀπολύεις ὅν ἐπε-
σκέψω κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ὁ εὐδο-
κήσας σῶσαι ὡς Θεός, τὸ γένος 
τῶν ἀνθρώπων. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  
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Κοντάκιον.  
Ἦχος πλ. δ’.  

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ 
Τῆς Ἐκκλησίας ὁ φωστὴρ ὁ τη-

λαυγέστατος, καὶ Ὀρθοδόξων 
ὁδηγὸς ὁ ἐνθεώτατος, στεφανού-
σθω νῦν τοῖς ἄνθεσι τῶν ᾀσμάτων, 
ἡ θεόφθογγος κιθάρα ἡ τοῦ Πνεύ-
ματος, ὁ στερρότατος αἱρέσεων 
ἀντίπαλος, ᾧ καὶ κράζομεν· χαῖρε 
πάντιμε Φώτιε. 

Ὁ Οἶκος. Ἄγγελος πρωτοστάτης. 
Ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων, ἀνεδεί-

χθης ὦ Πάτερ, ἐκ γῆς πρὸς τὰ 
οὐράνια φθάσας· διὸ σὺν ἀσωμά-
τοις χοροῖς, ἁμιλλώμενόν σε θε-
ωρῶν, Ὅσιε, ἐξίσταμαι καὶ πόθῳ 
σοι κραυγάζω εὐλαβῶς τοιαῦτα· 
Χαῖρε, δι' οὗ Τριὰς προσκυ-

νεῖται· Χαῖρε, δι' οὗ Θεὸς ἀνυ-
μνεῖται.  
Χαῖρε, Ὀρθοδόξων κανὼν ὁ 

εὐθύτατος· Χαῖρε, ἀνομοῦντας 
ἐλέγχων στερρότατα.  
Χαῖρε, ὕψος ταπεινώσεως δυ-

σανάβατον πολλοῖς· Χαῖρε, βάθος 
διακρίσεως δυσθεώρητον θνητοῖς.  
Χαῖρε, ὅτι ἐγένου τοῦ Θεοῦ 

θεῖος θύτης· Χαῖρε, ὅτι προσάγεις 
τῷ Θεῷ σεσῳσμένους.  
Χαῖρε, Θεοῦ Μαρτύρων ὁμό-

σκηνε· Χαῖρε, σεπτῶν Ὁσίων συνό-
μιλε.  
Χαῖρε, δι' οὗ δυσσεβεῖς καθαι-

ροῦνται· Χαῖρε, δι' οὗ πιστοὶ βε-
βαιοῦνται.  
Χαῖρε, πάντιμε Φώτιε. 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 
Τῇ ς' τοῦ μηνός Φεβρουαρίου, 

μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 

καὶ Ἰσαποστόλου Φωτίου, Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
τοῦ Ὁμολογητοῦ. 

Στίχοι 
Θνῄσκων Φώτιος, οὐ ταράττομαι 

λέγει.  
Πρὸς τὴν τελευτήν, ὢν προητοι-

μασμένος. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 

ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βουκόλου, ἐπι-
σκόπου Σμύρνης. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμῃ τοῦ 

ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν 
Ἐμέσῃ. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς 

ἁγίας Μάρτυρος Φαύστης καὶ τῶν 
σὺν αὐτῇ Εὐϊλασίου  καὶ  Μαξί-
μου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν 

ἁγίων Μαρτύρων Φαύστου, Βασι-
λείου καὶ Σιλουανοῦ, καὶ τῶν 
ἁγίων Μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Δα-
ρείου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 

ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βαρσανου-
φίου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 

ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 
ἐπικαλουμένου Προφήτου, μαθη-
τοῦ τοῦ ἁγίου Βαρσανουφίου. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ὅσιος Ἰωάν-

νης ὁ ἐν Λυκῷ τῇ πόλει, ἐν εἰρήνῃ 
τελειοῦται. 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις 

Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον 
ἡμᾶς. Ἀμήν. 
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Ὠδὴ α’.  Ἦχος γ΄. 

Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον 
ἥλιος, ἐπεπόλευσέ ποτε, ὡσεὶ 
τεῖχος γὰρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν 
ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι, καὶ 
θεαρέ-στως μέλποντι. ᾌσωμεν τῷ 
Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.  

Ὠδὴ γ΄. 
Τὸ στερέωμα, τῶν ἐπὶ σοὶ πε-

ποιθότων, στερέωσον Κύριε τὴν 
Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω,... ὁ α’ χορός… 
τῷ τιμίῳ σου αἵματι.  

Ὠδὴ δ΄. 
Ἐκάλυψεν οὐρανούς, ἡ ἀρετή 

σου Χριστέ, τῆς κιβωτοῦ γὰρ προ-
ελθών,τοῦ ἁγιάσματός σου, τῆς 
ἀφθόρου Μητρός, ἐν τῷ ναῷ τῆς 
δόξης σου, ὤφθης ὡς βρέφος, 
ἀγκαλοφορούμενος, καὶ ἐπληρώθη 
τὰ πάντα τῆς σῆς αἰνέσεως.  

Ὠδὴ ε΄. 
Ὡς εἶδεν Ἡσαΐας συμβολικῶς, 

ἐν θρόνῳ ἐπῃρμένῳ Θεόν, ὑπ' 
Ἀγγέλων δόξης δορυφορούμενον, 
ὢ τάλας! ἐβόα, ἐγώ, πρὸ γὰρ εἶδον 
σωματούμενον Θεόν, φωτὸς ἀνε-
σπέρου, καὶ εἰρήνης δεσπόζοντα.   

Ὠδὴ ς΄. 
Ἐβόησέ σοι, ἰδὼν ὁ Πρέσβυς, 

τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ σωτήριον, ὃ λα-
οῖς ἐπέστη. Ἐκ Θεοῦ Χριστὲ σὺ 
Θεός μου.             Ὠδὴ ζ΄. 
Σὲ τὸν ἐν πυρὶ δροσίσαντα, 

Παῖδας θεολογήσαντας, καὶ Παρ-
θένῳ, ἀκηράτῳ, ἐνοικήσαντα, Θεὸν 
Λόγον ὑμνοῦμεν, εὐσεβῶς 
μελῳδοῦντες. Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ 
τῶν Πατέρων ἡμῶν.  

 Ὠδὴ η΄. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προ-
σκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες, οἱ θε-

οσεβείας προεστῶτες Νεανίαι, τῇ 
φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, θεῖον 
ὕμνον ἔμελπον. Εὐλογεῖτε πάντα 
τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. καὶ 
ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ  
(Ἦχος γ’) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 
βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 
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Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 
θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν…  
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Καταβασία 

Ἦχος γ΄  Ὠδὴ θ΄. 
Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν 

Χριστιανῶν, σκέπε φρούρει 
φύλαττε, τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ. 
Ἐν νόμου, σκιᾷ καὶ γράμματι, 

τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν 
ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, 
ἅγιον Θεῷ, διὸ πρωτότοκον Λόγον, 
Πατρὸς ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτο-
κούμενον Μητρί, ἀπειράνδρῳ, με-
γαλύνομεν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις...  
Ἐξαποστειλάριον 

Ἦχος β΄. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
Προστάτην σε θερμότατον, ἡ 

Ἐκκλησία κέκτηται, λαμπρὸν δι-
δάσκαλον Πάτερ· διὸ φαιδρῶς τὴν 
σὴν μνήμην, πανηγυρίζει κρά-
ζουσα· ἀεὶ σκέπε τὴν ποίμνην σου, 
καὶ φύλαττε ἀπήμονα, αἱρέσεώς τε 
καὶ βλάβης, Ἀρχιεράρχα Κυρίου. 

Τῆς Ἑορτῆς  Ὅμοιον (3η Φεβρ.) 
Ἦχος β΄  Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 

Ἀτρέπτως καθ' ὑπόστασιν, ἐν 
σοὶ Θεογεννήτρια, σαρκὶ ἑνοῦται 
ἀσπόρως, καὶ νηπιάζει ὁ Λόγος, ὃν 
ἐν ἀγκάλαις φέρουσα, Χερουβικὸς 
ὡς θρόνος νῦν, Θεῷ Πατρὶ 
προσήγαγες, καὶ Συμεὼν ὁ πρε-
σβύτης, χαίρων ἐδέξατο τοῦτον.  

ΑΙΝΟΙ  
Ἦχος α΄ . Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-

ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν·  αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  
Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-

λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ.  

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυ-
ναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ἦχος α΄ . Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Τῆς Ἐκκλησίας τὸν θεῖον, ἀνευ-

φημήσωμεν, Ἀρχιεράρχην ὄντως, 
καὶ διδάσκαλον μέγαν, τὸν κήρυκα 
τοῦ λόγου τὸν θαυμαστόν, Ἰσαπό-
στολον Φώτιον· καὶ γὰρ ἐπέστη ἡ 
τούτου πανευκλεής, μνήμη ἅπα-
ντας εὐφραίνουσα.  

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλ-
πιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιθάρᾳ. 
Τῶν ἀρετῶν σε δοχεῖον, κα-

λοῦμεν Φώτιε, ὡς τῆς εἰρήνης φί-
λον, τῆς ἀγάπης ἐργάτην, καὶ στή-
λην σωφροσύνης καὶ προσευχῆς, 
ἐνδιαίτημα ἄσυλον, καὶ ἰαμάτων 
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ταμεῖον καὶ πρεσβευτήν, τῶν τιμώ-
ντων σε μακάριε. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς 
καὶ ὀργάνῳ. 
Τοῖς Ἀποστόλοις συνήφθης, ὡς 

Ἰσαπόστολος· καὶ γὰρ σὺ Βουλγα-
ρίας, Σλαβικῆς τε ἁπάσης, φυλῆς ὁ 
θεῖος κήρυξ ἀναδειχθείς, τῷ Χρι-
στῷ ταύτην ἤγαγες, ἀναγεννήσας 
βαπτίσματι τῷ σεπτῷ, ἣν καὶ φύ-
λαττε Ὀρθόδοξον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Τοῦ ἐπὶ γῆς Ἑωσφόρου, φυσιω-

θέντος δεινῶς, καὶ θρόνον αὐτοῦ 
θέντος, ὑπεράνω τῶν ἄστρων, 
πρῶτος σὺ ζηλώσας ὡς Μιχαήλ, 
ἀνεβόησας ἔνδοξε· Στῶμεν καλῶς 
στῶμεν πάντες ἐν ταῖς σεπταῖς, 
τῶν Πατέρων παραδόσεσι. 
Δόξα Πατρί…. Ἦχος πλ. α’ 
Ὅπου ἐπικληθῇ σου τὸ ὄνομα 

φερώνυμε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου 
διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γὰρ 
τῷ φωτί σου προσβλέπειν ὁ πεσὼν 
Ἑωσφόρος· διὸ αἰτοῦμέν σε, τὰ 
πυρφόρα αὐτοῦ βέλη, τὰ καθ' ἡμῶν 
κινούμενα ἀπόσβεσον, τῇ μεσιτείᾳ 
σου λυτρούμενος ἡμᾶς, ἐκ τῶν 
σκανδάλων αὐτοῦ, ἀξιΰμνητε Ἱε-
ράρχα Φώτιε. 
Καὶ νῦν... Ὅμοιον τῆς Ἑορτῆς (Λιτή) 
Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν, νηπιάσας 

σαρκί, ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου τῷ 
Ἱερῷ προσάγεται, τοῦ οἰκείου 
νόμου πληρῶν τὸ ἐπάγγελμα, ὃν 
Συμεὼν δεξάμενος ἔλεγε. Νῦν 

ἀπολύεις ἐν εἰρήνῃ κατὰ τὸ ῥῆμά 
σου τὸν δοῦλόν σου· εἶδον γὰρ οἱ 
ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου 
Κύριε.  

Δοξολογία Μεγάλη 
Δοξολογία Μεγάλη.  Ἦχος πλ. α΄ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 
Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον 
ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ 
καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, 
καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
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ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 

τὰ δικαιώματά σου. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 

τὰ δικαιώματά σου. 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 

τὰ δικαιώματά σου. 
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, 

ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά 
σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

καὶ εὐθύς τὸ  
τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Ἦχος δ’  
Ὡς τῶν Ἀποστόλων ὁμότροπος, 

καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλος, 
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε Φώ-
τιε, εἰρήνην τῇ Οἰκουμένῃ δωρήσα-
σθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος.  

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς ἑορτῆς) 

Ἀντίφωνον Α΄ Τῆς ἑορτῆς 
Ἦχος β´. 

Στίχ.Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου 
λόγον ἀγαθόν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Ἡ γλῶσσά μου κάλαμος 
γραμματέως ὀξυγράφου. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί 
σου. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ 
Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου… 
Ἀντίφωνον Β΄ 

Ἦχος β´. 
Στίχ. Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν 

σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου δυνατέ. 
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 

ἀγκάλαις τοῦ Δικαίου Συμεὼν βα-
σταχθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα.  

Στίχ.  Καὶ ἔντειναι καὶ κατευο-
δοῦ καὶ βασίλευε. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
ἀγκάλαις τοῦ Δικαίου Συμεὼν βα-
σταχθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 
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Στίχ. Τὰ βέλη σου ἠκονημένα 
δυνατέ, λαοὶ ὑποκάτω σου πε-
σοῦνται.  

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
ἀγκάλαις τοῦ Δικαίου Συμεὼν βα-
σταχθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 

Στίχ.. Ῥάβδος εὐθύτητος ἡ 
ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
ἀγκάλαις τοῦ Δικαίου Συμεὼν βα-
σταχθείς, ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 

Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 
Ἦχος ά. 

Στίχ. ά. Ἄκουσον θύγατερ καὶ 
ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου. 

Ἀπολυτίκιον τῆς  Ὑπαπαντῆς.  
Ἦχος α'  

Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε 
Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ 
Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν 
σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρε-
σβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν 
ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ 
τὴν Ἀνάστασιν. 

Στίχ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτα-
νεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. 

Στίχ. Μνησθήσομαι τοῦ 
ὀνόματός σου, ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 
γενεᾷ. 

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,,  

( ὁ β΄ χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 
Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε 

Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ 
Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν 
σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρε-
σβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν 
ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ 
τὴν Ἀνάστασιν. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.  
Ἦχος δ'. 

Ὡς τῶν Ἀποστόλων ὁμότροπος, 
καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλος, 
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων ἱκέτευε Φώ-
τιε, εἰρήνην τῇ Οἰκουμένῃ δωρήσα-
σθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Ἕτερον ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος πλ.α΄.Τὸν συνάναρχον λόγον 
Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς 

γενόμενος, Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης 
θεοπαγὴς προμαχών, τῶν Πατέρων 
καλλονὴ Φώτιε μέγιστε· σὺ γὰρ 
αἱρέσεων δεινῶν, στηλιτεύεις τὴν 
ὀφρύν, Ἑώας τὸ θεῖον σέλας, τῆς 
Ἐκκλησίας λαμπρότης, ἣν διατήρει 
Πάτερ ἄσειστον. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
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Κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς. 
  Ἦχος α΄ 

Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας 
τῷ τόκῳ σου, καὶ χεῖρας τοῦ Συ-
μεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφ-
θάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς Χρι-
στὲ ὁ Θεός. Ἀλλ’ εἰρήνευσον ἐν 
πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κρα-
ταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ 
μόνος φιλάνθρωπος. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  γ΄  
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι.  
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  
Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ   

Προκείμενον ἦχος α’ 
Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν 

καὶ καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου 
σύνεσιν. 

  Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα 
τὰ ἔθνη.   
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς 

Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν 

ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμία-
ντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρ-
τωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν 
οὐρανῶν γενόμενος· ὃς οὐκ ἔχει 
καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ 
ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν 
ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, 

ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ 
ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν 
ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ 
ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς 
ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς 
ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον 
υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 
Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 
τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς 
μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν 
Ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς 
τῆς ἀληθινῆς, «ἣν ἔπηξεν ὁ 
Κύριος», καὶ οὐκ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος  β΄. 
Στίχ.Στόμα δικαίου μελετήσει 

σοφίαν. 
Στίχ. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ 

ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ. 
 Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-

ροῦ Χρυσοστόμου 
Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  
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Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

 
ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


